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Bajóti Kisbíró

• A BAJÓ TI Ö N KO RM ÁN YZAT LAPJA •

2012. október XXII. évfolyam 10.szám
Október 18-án megünnepeltük az 1956-os forradalom 56. évfordulóját
Díszőrséget álltak Vitéz Vágány János ’56-os nemzetőr vezérőrnagy és csapata. Az
ünnepséget a Magyar Tartalékosok Szövetségének hagyományőrző tagozata színesítette
korabeli Csepel teherautóval és egyenruhával. A résztvevők között köszönthettük Szabó
Mihály urat aki 56-ban a bajóti nemzetőrség parancsnoka volt. Ünnepi beszédet mondott
Sinkó Ferenc A Politikai Foglyok Országos Szövetségének tagja. A bajóti iskolások adták az
ünnepi műsort.
„Az emberi agy csodálatos működése csak azokat az ismereteket őrzi meg tartósan amelyek
fontosak az élet szempontjából, vagy azokat amelyeket fontossága miatt folytonosan
felidézünk, s ezáltal újra meg újra bevésünk. Ilyen folyamat az emlékezés s a közös ünnepi
megemlékezés is.”- mondta a bevezetőjében Paul Zoltánné a művelődéi és sport bizottság
vezetője.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Támogatás a felsőoktatásban
Bajót Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 73/2012. (X. 3.) számú határozatával
az idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
aktuális
pályázati
fordulójához.
A
felsőoktatásban részt vevő nappali tagozatos
hallgatók
ezzel
kapcsolatosan
minden
információt
megtalálnak
a
www.emet.gov.hu/bursa-hungarica címen.
Figyelem! A benyújtási határidő november 23ra módosult.
Dics Mária
mb. körjegyző

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MEGHÍVÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy Bajót Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2012. október 30.
napjára meghirdeti a lakossági

közmeghallgatást,

amely 17 órakor kezdődik a
Művelődési házban.
A közmeghallgatásra tisztelettel várunk
és elvárunk minden érdeklődő helyi
Lakost, különös
tekintettel
a
Komárom - Esztergom
Megyei
Kormányhivatal tájékoztatójára, amely
a 2013. január 1-től felálló járási
hivatalok,
kirendeltségek
és
kormány-ablakok működéséről szól.
Tóth Zoltán sk.
polgármester
TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy 2012. július 1-től

Komárom- Esztergom megye területén
a kéményseprő ipari közszolgáltatást a Magyar
Kémény KFT ( 1126 Budapest, Böszörményi út
24/B tel.: 06 / 1-766-5850 ) végzi.

Kirendeltségek:
Tata
2890 Tata, Tárkányi L. u.2.
Tel.: 34 / 382-577 Fax: 34 / 382-378
Tatabánya 2800 Tatabánya, Gál ltp.. 708.
Tel-Fax: 34 / 310-100
Komárom 2900 Komárom,Klapka Gy.
U.26.
Tel-Fax: 34/ 343-248
Esztergom 2500 Esztergom, Kiss J.
vezérezr.u.41.
D
Tel-Fax: 33 /411-364
Számlázással kapcsolatos ügyintézés a tatai
kirendeltségen történik.
Magyar Kémény Kft
Székhely: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.
Telephely: 2890 Tata, Tárkányi L. u 2.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hírek a Jázmin Népviseletes
Asszonykórus és a Nyugdíjas klub
életéből
Az augusztusi III. Bajóti Jázmin
Dalostalálkozó sikeres megrendezés
után az esztergomi Élményfürdőbe
szerveztünk
egész
napos
kedvezményes látogatást klubtagjaink
részére.
Szeptember
hónap
sem
volt
események nélküli. 1-én a bajóti Idősek
miséjén vett részt és Plébánián énekelt
Kórusunk, majd 14-én Lábatlanon a
Városi nap rendezvényére hívták meg
énekelni az Asszonykórust.
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19-én
a
tardosi
Malom-völgybe
szerveztünk egész napos kirándulást a
Nyugdíjas klub és az Asszonykórus
megalakulásának
20.
évfordulója
alkalmából. A tavak körüli sétát jó
hangulatú
vetélkedő,
ebéd
és
beszélgetés, nótázás követte. (kép)
22-én Bajóton szüreti felvonuláson
vettünk részt és énekeltünk, majd 29-én
a
szlovákiai
Patincére
kaptunk
meghívást

Balázs Józsefné
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Október hónapban Budapestre az
Országházba látogattunk el, majd a
Várban tettünk sétát. Az ebédet
követően kicsit fáradtan, de szép
élményekkel érkeztünk haza. Az
autóbusz költségeinek egy részét és a
látogatás lehetőségét Völner Pál úr
szakállamtitkár biztosította részünkre,
melyet ezúton is köszönünk.

Idén is december 31-ig kell adatot
szolgáltatni
a szerves és műtrágya
felhasználásukról azoknak a mezőgazdasági
termelőknek akik nitrátérzékeny területen
gazdálkodnak, illetve akik a háztartási
igényeket meghaladó létszámú ( 5 számosállat
feletti ) állatot tartanak. A jelentési
kötelezettség az előző gazdasági évre, azaz a
2011 szeptember 1, és a 2012 augusztus 31
közötti
időszakra
vonatkozik.
Az
adatszolgáltatás a megyei Növényegészségügyi
és Talajvédelmi Igazgatóság felé papíralapon és
elektronikus úton is teljesíthető.
Az
augusztus
elején
hatályba
lépett
agrárkamaráról szóló törvény kötelezővé teszi
az agrárgazdasági tevékenységet folytatók
számára a kamarai tagságot. Ebben érintetté
váltak a mezőgazdasági őstermelők, egyéni
agrárvállalkozók, és gazdálkodó szervezetek is.
A leendő agrárkamarai tagoknak legkésőbb
2012 november 30 – ig regisztráltatniuk kell
magukat a kamarai nyilvántartásba, és az 5000
Ft összegű hozzájárulást be kell fizetniük a
kamara számlájára. A regisztráció az
agrárkamara
honlapján
elektronikusan
történik, ugyanitt megtalálható a számlaszám
ahová utalható a hozzájárulás összege. A
befizetés csekken is teljesíthető.

8-án Tatabányán a Megyeházán tartott
Idősek Világnapja ünnepségén az
Életet az Éveknek megyei egyesülete
nevében Szódáné Mazalin Éva és
Popovics György megyei elnök
Díszoklevelet adott át a Jázmin
Népviseletes Asszonykórus és bajóti
Nyugdíjas klub részére a „Népi
hagyományok
gyűjtésében
és
megőrzésében végzett kiemelkedő
munkája elismeréséért”.
Nagyon örülünk az elismerésnek!

A Falugazdász Tájékoztatója

4

Bajóti Kisbíró

A fenti határidők betartásával kapcsolatos
feladatokhoz amennyiben szükséges, kérjék a
falugazdász segítségét.
A 2012 évi területalapú támogatási összegek
felének átutalását azon gazdálkodóknak akiknél
túligénylés, és egyéb adategyeztetési probléma
nem merült fel október 16-án megkezdte a
Vidékfejlesztési Hivatal.
BercsényiSándor
Falugazdász
06-30/ 513 5885 06-70/ 436 3319
A falugazdász fogadónapja október 25én szabadság miatt elmarad. A következő
ügyfélfogadás november 8- án
csütörtökön 11- 13 óráig. A szabadság
ideje alatt az esztergomi falugazdász
iroda munkaidőben a 33/ 403-825
telefonszámon érhető el.

Bercsényi Sándor
Falugazdász
=====================================

ÁNTSZ tájékoztató
Energiaital. Vegyem, vagy ne
vegyem???
Felgyorsult világunkban egyre többen
fogyasztanak
energiaitalokat
fáradtságűzőként, aktivitásfokozóként.
Ezeket a hatásokat emelik ki a
különböző reklámok is. Nem szabad
elfeledkezni azonban arról, hogy az
energiaitalok koffeint, és más, a koffein
hatását
felerősítő
összetevőket
tartalmaznak.
Nagy
mennyiségű
koffein
fogyasztása
előidézheti
a
koffein
túladagolás
tüneteit: erős hányingert és hányást,
mellkasi fájdalmat, szapora pulzust,
nyugtalanságot,
álmatlanságot,
esetenként pánikrohamot. Koffeintartalmú ital fogyasztásához nem
szokott egyének, vagy 18 év alatti
gyermekek esetében a túladagolás akár
halálhoz is vezethet.
Az energiaitalok túlzott fogyasztása
– amelyet a reklámok is ösztönöznek
- elterjedt a fiatalok körében,
miközben egyre többféle és egyre
koncentráltabb
termék
kerül

forgalomba. Egészségük védelme és
megőrzése érdekében az alábbi
felhívást tesszük közzé:
A 18 éves kor alatti gyerekeket oktató,
ellátó
intézmények
(iskolák,
kollégiumok, otthonok) területén ne
értékesítsenek és ne fogyasszanak
ilyen italokat! A szülők ne adjanak
gyermekeiknek
energiaitalt
és
figyeljenek arra, hogy ők lehetőleg ne is
fogyasszanak ilyen terméket!
Az energiaital nem pótolja a napi
folyadékbevitelt, ezért senki ne igya azt
üdítőital, vagy víz helyett!
Az energiaitalok koffeintartalmát a
terméken fel kell tüntetni, ha az eléri a
150 mg-ot literenként! A forgalomban
lévő energiaitalok legtöbbjének koffeintartalma magas, akár háromszorosa is
lehet
egy
csésze
kávé
koffeintartalmának.
Várandós nők és szoptató anyák ne
fogyasszanak energiaitalt!
A túlzott koffeinbevitel a magzat, vagy
a
csecsemő
szervezetébe
juthat,
egészségre káros hatású.
Ne fogyassza együtt az energiaitalokat
alkohollal,
gyógyszerekkel,
étrend
kiegészítőkkel, kábító szerekkel, egyéb
tudatmódosító
szerekkel!
Ez
kiszámíthatatlan,
előre
megjósolhatatlan
következményekkel
járhat.
Intenzív
fizikai
terhelés,
sporttevékenység során fogyasztott
energiaital életveszélyes szívritmuszavarhoz vezethet. Legyen nagyon
körültekintő, ha Interneten keresztül
rendel
energiaitalt!
A
világhálón
illegálisan
forgalomban
lévő
energiaitalokhoz is hozzá lehet jutni.
Ezek a termékek félrevezető jelöléssel
lehetnek ellátva, illetve a magas
koffeintartalmon túlmenően egyéb,
egészségre
káros
összetevőket
is
tartalmazhatnak,
amelyek
súlyos
megbetegedéshez, akár halálhoz is
vezethetnek.
Ne feledje!
Az
energiaital
által
előidézett
mesterséges pörgés megterheli a
szervezetet, felborítja a normál
életritmust, ami újabb és újabb
energiaital
fogyasztására
ösztönözhet. Az ördögi kör vége egy
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kimerült,
energiáját
vesztett
szervezet
lesz,
amely
egészségkárosodáshoz vezet.
Az egészséges életmód, a rendszeres
fizikai aktivitás, az egészséges
táplálkozás, a megfelelő mennyiségű
alvás biztosítja az igazi energiát és
jelenti az egészség megőrzését!
Dorogi, Esztergomi Kistérségi
Népegészségügyi Intézet

o

Internet használat

o

keresők
•

o

Email

o

Közösségi oldalak

o

Tematikus portálok, hír oldalak (Index,
Youtube, Startlap oldalak)


o

A Művel
M velődési
vel dési Ház novemberi programjai
Nov.10. Márton napi vacsora
Nov.14. 17 óra Márta Irén Costa RicaRica-i
élménybeszámolója
Nov.15. 10-14 óráig Egészségnap (50 fő vércukor
és koleszterin szűrésére van lehetőség,
ezért kérjük aki részt kíván venni
jelentkezzen a Művelődési Házban.)






Koleszterin mérés
Vércukorszint mérés
Állapotfelmérés
Vérnyomás mérés
Teszsír mérés

Netre fel! Számítógépes tanfolyam
felnőtteknek
NETRE FEL! TEMATIKA
A blokkok 2x45 perc időtartamúak 10 perc
szünettel.
•

1. Blokk

o

A számítógép felépítése

o

Beviteli eszközök használata

o

Alapfogalmak (asztal, tálca, ikon

program indítás, bezárás)
o

Internet alapok
•

o

2. Blokk

Böngésző használata

3. Blokk

Internet szolgáltatások összehasonlítása
(sávszélesség fogalma, hűség idő stb.),
Piszkenet bemutatása

Mivel hat számítógép van,. hat fő
jelentkezése esetén indul felnőttek
részére a számítógépes tanfolyam. A
tanfolyamok időpontja a délutáni
órákban
lenne.
Amikor
a
jelentkezőkből összeáll a
hatfős
csoport indulhat az első óra.
Kérem aki kedvet érez magában, ne
keressen kifogásokat ( pl. minek
nekem már, én úgy sem tudom
megtanulni
stb.)
jelentkezzen
a
Művelődési Házban.
================================
Köszönet nyilvánítás!
A szüreti felvonuláskor bemutatott
óvódások műsorát,amit munkájukkal
elősegítettek, az óvónők,és a dajkák,azt
ezúton szeretnénk megköszönni. Az
óvódások műsora kellőképpen emelte a
felvonulás színvonalát.(A szülők)
================================
AKI ELŐTT MEG KELL HAJOLNUNK......
KORUNK MUMUSA A KOLESZTERIN!!!
MI IS AZ A KOLESZTERIN ÉS IGAZ E, HOGY
KÜZDENI KELL ELLENE? HA "MAGAS ÉRTÉKEN
ÁLL" AZONNAL LE KELL NYOMNI, VAGY BELE
KELL HALNI???
Dr. Bieler föltette azt az egyszerű kérdést, hogy
hogyan tudja az érfalunk egy életen át megőrizni
épségét. Az érfalad ugyanis hasonlatos egy igen
sebes sodrású patakhoz, melynek falát a víz folyton
vájja. Lassú víz partot mos. Hát még a gyors...
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Ha a partot hamar kimossa a víz, hogyan lehetséges
akkor, hogy a rendkívül gyors folyású véred mégsem
veri szét az érfaladat?
Elgondolkodtál-e már azon, hogy ha a szíved
percenként 5-20 liter vért forgat meg
érrendszeredben, hogyan maradhatsz életben 80-90
évig, vagy tovább?
Az érrendszer épségét többek között egy csodálatos
kenőanyag biztosítja. Ha ez a „gépzsír” nem lenne,
a véráram hamar cafatokra szaggatná az
érrendszeredet.
Ezt a bámulatos kenőanyagot májad állítja elő, ez a
hihetetlen szerved, mely több, mint 500 különféle
feladatot tud ellátni!
Adózz egy pillanatra csodálattal májadnak, e
pompás műremeknek, mely megtermeli
minden kenőanyagok öregapját: a koleszterint!
A kocsidban rendszeresen cserélned kell a
kenőanyagot, míg a májad jobbat készít, és nem is
tudsz róla. Kétfajta - a köznyelv által jónak és
rossznak - nevezett koleszterin létezik.
Tudományosan ezt HDL és LDL koleszterinnek
hívják.
Miből lesz a HDL és az LDL koleszterin?
Májadnak olajokra, zsírokra van szüksége ahhoz,
hogy ezt a kiváló minőségű kenőanyagot
megtermelje.Ha megkapja a jó alapanyagot,azaz
rendszeresen fogyasztasz pl.olajos magvakat,
előállítja érrendsze-rednek a HDL -t a jó
koleszterint.(nagy sűrűségű lipoprotein)
Ez védi érfaladat és így sokáig boldogan élhetsz.
Ha azonban hőkezelt olajokat, zsírokat fogyasztasz,
pl. zsírban, olajban sült ételeket eszel rendszeresen,
akkor baj van. Ilyenkor a májad tökéletlen
végterméket állít elő,ez az LDL a rossz
koleszterin.(alacsony sűrűségű lipoprotein)
Az LDL koleszterin annak az érfalra rakódó
nyálkának az egyik fő alkotóeleme, amely ahelyett,
hogy védené az érfalat, rárakodik, és
érelzáródást okoz! Növeli a szívroham esélyét,
illetve emeli a vérnyomást. Vagyis a HDLLDLkoleszterin arányod azon múlik,hogy mivel
táplálkozol. Ha javítani akarsz a HDL-LDL
koleszterin arányodon, oda kell figyelned
táplálkozásodra. Kerüld a zsírban, olajban sült
ételeket (minden sült hús annak számít, hiszen saját
zsírja hő hatására átalakul), a melegen sajtolt olajok
használatát! Ugyanakkor fokozd hidegen sajtolt
olajok jelenlétét étkezéseidben! Ne gondolj semmi
misztikumra, salátádra bőven locsolj olíva-,
napraforgó-, mák-, szőlőmagolajokat! Emellett
fogyassz sok olajos magvat: diót, mandulát,
mogyorót, napraforgómagot stb Ez főleg télen
fontos, mert az olajból nemcsak érrendszered
kenőanyaga származik, de szervezeted ezzel tudja

Bajóti Kisbíró
az állandó testhőmérsékletedet tartani. Továbbá az
olajokban található hőérzékeny E-vitamin fontos
építője ez érrendszernek.
A TITOKZATOS KOLESZTERINBAJNOK.
A népi gyógymód évezredek óta ismeri és veti be ezt
liliomfélék családjába tartozó növényt. Javítja a
májfunkciót,
az
emésztést,
használták
vértisztítóként,
szíverősítőként. Jól alkalmazható megfázások ellen,
de mégis most a koleszterin javító hatását emelném
ki a vöröshagymának.
Dr. Gurewich, a Tufts Egyetem professzorát
elkeserítette a szívinfarktuson átesett betegei
koleszterinszintje.Ugyanis a szívroham egyik oka a
kevés HDL koleszterin és a sok LDL koleszterin.
Ha a beteg ugyanazt az étrendet folytatja,ami
szívrohamának oka volt, a jövőben is szívrohamokra
számíthat és előbb-utóbb belehal.
Szóval a professzor egyik lengyel származású
munkatársára hallgatva döntötte el, hogy betegeit
hagymakúrára fogja. A napi egy nyers hagyma
fogyasztása megdöbbentő eredményekre vezetett.
Betegeinél a HDL-LDL koleszterin aránya egy-két
hónap múlva javulni kezdett, a napi egy hagyma
elfogyasztásának hatására. Hamarosan a HDL
koleszterin megkétszereződött és meg is maradt
tartósan. Minden 1%-nyi koleszterin szint csökkenés,
2%-kal csökkenti a szívroham kockázatát!
A vöröshagyma bizonyult a leghatékonyabbnak,de
csak nyersen hozott javulást. Minél csípősebb a
hagyma, annál hatásosabb.
A magyar a hagymát is hagymával ette valamikor, s
még népdalaink némelyike is utalt a tarisznyában
lapuló vörös-hagymára.
Nem is betegeskedtek annyit az emberek, amíg
kenyéren és hagymán éltünk.
Még miért jó ez Neked?
A hagyma hígítja a vért, csökkenti a vérrögképződést
- sütve, főzve is -,elpusztítja a baktériumokat,
szabályozza a vércukorszintet. Még az emésztést is
segíti! Koleszterinjavító hatása mellett a hagyma
kiváló tüdőtisztító is, ezért a városi embernek
egyenesen kötelező, bár erre a lila fajta a
megfelelőbb.
Hogyan edd? - Nyersen rakhatod kenyérre, vagy
vághatod salátába. A nyers fogyasztás szabályát
betartva csak képzeleted szab határt annak, hogyan,
mivel készíted el.
Mennyit egyél? - a kísérletek alapján már napi fél
vöröshagyma hatásos.
Meddig tartson a kúrád? - ha koleszterin
csökkentés a célod, legalább 2 hónapig végezd!
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Összegezve,
koleszterinszinted
javulása
érdekében:
1, Egyél több nyerset, és kerüld a zsírban, olajban
sütött dolgokat. Használj
hidegen sajtolt olajat és egyél magvakat, hogy májad
az érvédő HDL koleszterint állítsa elő. Ezt tanácsolja
dr. Bieler.
2, Egyél hónapokig naponta legalább egy fél fej
vöröshagymát, hogy megjavítsa csökkentse a rossz,
és javítsa a jó koleszterin mennyiségét
véredben - javasolja dr. Gurewich. Minél csípősebb a
hagyma, annál jobb a hatásfoka!
+1 ötlet: az LDL koleszterin magas értéke miatt az
érfalra rakódó nyálkát kiválóan oldja egy csodálatos
déligyümölcs: a grapefruit.
Sajátos vegyületei úgy oldják fel a lerakódott,
érszűkítő anyagot, mint zsíroldó a tűzhelyre égett
zsírt. Ha nem vagy hajlandó lemondani a zsíros
ételekről,
legalább
fogyassz
rendszeresen
grapefuitot! Ne várd a csodát, mert csodák között
élsz. Egyik ilyen csoda a hagyma, kezdd el
fogyasztani még ma!
Ui.: hagymaszag ellen zárd az étkezésedet
szegfűszeg vagy édesköménymag rágásával, utóbbi
kiváló erjedésgátló is egyben.
A tojás: a hiedelmekkel ellentétében nem
ártalmas,sőt, a jó koleszterint, a HDL-t emeli!!!
Egy jó hír: Naponta egy pohár borocska
csökkenti a koleszterin szintedet!!!

Szeretettel várunk minden jelentkezőt, aki a
részvételi díjat befizeti.
mely: - egy libacombot körettel
- zsíroskenyeret
lilahagymával
- szódavizet tartalmaz
- valamint belépőt a
polkapartira
- tombola jegyet
( a bemutatni kívánt újbort mindenki hozza
magával )
Helyszín: MűvelődésHáz (IKSZT)
Időpont : 17 óra
Műsorszámok:- köszöntő
borvers
Vacsora: kb 18.30 kor
Az est folyamán, a vacsora után Polkaparti,
a zenét az
ALTSTEINER BLASKAPELLE
fúvószenekar szolgáltatja.
Jelentkezés 2012.nov.01.-ig
Krajcsovszki Ferenc: 06-70/311 -4044
Motúz Gyula: 06-30/2027319
Török János: 06-30/4395935
( a hely biztosítása érdekében kérjük, az
időben történő jelentkezést)

Jó étvágyat és jó hangulatot hozzá!!!
Forrás: Magtar levelezés

MEGHÍVÓ
Virág - Ajándék
Temetési koszorúk, Sírcsokrok, Alkalmi
virágcsokrok,
Vágott virágok!!!
Virág kiszállítás igény szerint a
Lotti Virág-Ajándék boltból!
Márton Nap-i
Libavacsorá-ra
Ez évben november 10.-én tartjuk a
libavacsorával egybekötött újbor kóstolót.

Rendelését leadhatja az ApróApró-Cseprő
boltban!!
(Bajót, Kossuth L. u. 124)
Tel: - 0670-337-91-51,
- 0620-523-39-70
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Bajóti Kisbíró
van, hiszen a takarékosság nemcsak költség-, de
környezetkímélő megoldás is.
Ilyen pénz- és energia takarékos módszerek – a teljesség
igénye nélkül – az alábbiak:
•
•
•
•

A mindenszentek vagy mindenszentek napja
(röviden mindszent; latinul Festum Omnium
Sanctorum) egy kelta eredetű keresztény ünnep,
amelyet a katolikus egyházban november 1-jén, más
egyházakban más napokon tartanak a valaha élt
igaz emberek tiszteletére.
A halottak napját előzi meg. Estéjét a halottak
estéjének (halottak vigíliájának) is nevezik, ilyenkor
sok helyen hosszan, akár 1-2 órán át szólnak a
harangok a halottak emlékezetére. A
mindenszentekhez és a halottak napjához kötődő
szokásokat nem csak a hithű keresztények
gyakorolják.
Magyarországon több évtizedes szünet után 2001-től
újra munkaszüneti nap.
Az angolszász országokban a mindenszentek napját
megelőző este a halloween („minden szent estéje”).

•
•
•

•

•
•
•
•
•

a feleslegesen égő lámpa leoltása,
időzítő kapcsoló használata bojlernél,
a többször használható bevásárlótáska
használata,
stand-by üzemmód lekapcsolása, ha nincs
használatban az adott gép
a csöpögő csap megjavítása,
fogmosáskor is elzárni a csapot (csak az öblítés
legyen folyó vízzel),
inkább tusolás (zuhanyzás), mint kádban fürdés,
mert kevesebb vízhasználattal jár (és egészségesebb
is),
víztakarékos WC tartály használata (vagy
beletenni egy másfél/két literes vizes palackot,
mert annyival kevesebb vizet használ majd
öblítésnél),
megfelelő szigetelés a lakásban (hogy „ne az utcát
fűtsük”),
újratölthető elemek használata,
energiatakarékos izzók használta,
átgondolt kocsihasználat,
az akciós termékeknek való ellenállás (lásd majd
a november 27-i „Ne vásárolj semmit” Nap c.
bejegyzésemet)….

Forrás: Internet
A Takarékossági Világnapot (angol nevén World Savings
Day) az 1924-ben,
Milánóban megrendezett
nemzetközi pénzügyi
konferencián hívta életre
a Takarékbankok
Világszervezete (World
Savings Banks Institute,
WSBI) és minden év
október 31-én tartják (kivéve, ha az adott országban ez a
nap munkaszüneti napra esik, mert az elgondolás lényege,
hogy ezen a napon a bankok nyitva tartsanak. Ez esetben a
dátumhoz legközelebb eső munkanapon tartják ezt a
Világnapot).
És a takarékosság hatása nemcsak a pénztárcákon
figyelhető meg, hanem közvetve az egész Bolygóra kihatással

Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős
kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a
szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva Készült
a MűvelődésiHáz gondozásában.
ISSN 2060-2189 (Nyomtatott)
ISSN 2060-2197 (Online)
Tel.: 449-450. Előfizethető és megvásárolható a
Művelődési Házban. Ára: 60,. Forint

